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Enkelt och effektivt
Marknadsföring via e-post - ett snabbt 
och relativt enkelt sätt att förmedla ditt 
budskap och nå ut med ditt varumärke 
till din marknad. Med ett digitalt 
nyhetsbrev når du ut till dina motta-
gare på kort tid och till en låg kostnad. 
Du kan lätt berätta om dina tjänster och 
produkter, var du finns, hur du löser 
problem som dina läsare  kan identifiera 
sig med, du berättar om kurser, mässor, 
referensprojekt - listan kan göras lång.

Mätbar effekt
Responsen är omedelbar, och dess-
utom enkel att mäta; vi ser direkt vem 
som visar intresse, och för vad. Det gör 
det också enkelt att anpassa innehållet 
efter olika målgrupper i framtida 
utskick. Vi kan med enkelhet följa upp, 
göra mätningar och undersökningar. 
Den som läser ditt utskick är bara 
ett klick ifrån att hitta till dina webb- 
kanaler, vilket leder mer trafik till din 
hemsida. Du bygger ett förtroende till 
dina läsare och skapar en igenkänning 
som gör att läsaren känner sig trygg 
med ditt varumärke. 

Nyhetsbrev
- berätta/påminn om ert varumärke och era tjänster/produkter
  på ett enkelt, billigt och slagkraftigt sätt (dessutom miljövänligt)

Kampanjutskick
- informera om nyheter, kampanjer, erbjudanden, nyöppningar

Inbjudningar
- upplys och fånga in deltagare inför events, föreläsningar,
  seminarier, mässor etc.

Digitala nyhetsbrev/utskick

Tänk på syftet och vem du skriver till! Vem är din 
mottagare, hur ska budskapet skrivas så att mottaga-
ren kan förstå vad du skriver? Var inte för komplicerad, 
och börja med det viktigaste. Du har bara några 
sekunder på dig att få läsaren att intressera sig för ditt 
budskap, så skriv kort och relevant. Rubriker ska träffa 
direkt, och kort berätta om och locka till att läsa vad 
din text handlar om. Vi bistår gärna med hjälp om du 
kör fast!

Gör det på riktigt!
Störst effekt får du när du kombi-
nerar ditt digitala utskick med ett 
fysiskt utskick - att göra en kampanj 
där du börjar med att skicka ett brev 
(eller ännu  mer öppnarvänligt - ett 
vykort) som du sedan följer upp med 
en e-post där det finns en tydlig CTA 
(Call To Action - uppmaning till 
handling) är ett vinnande koncept, 
det vittnar flera undersökningar och 
forskning om. Vi känner oss trygg och 
bekväm i att läsa tryckt information 
(inte så många brev som trillar ner i 
brevlådan längre så det blir ett event 
i sig), och när vi sedan följer upp med 
ett digitalt utskick känner mottaga-
ren igen ditt varumärke, vilket ökar 
trygghetskänslan, och möjligheterna 
att kontakta er snabbt och effektivt är 
här bara ett knapptryck bort.

Våra mallar är självklart responsiva så 
att du kan vara säker på att det ser bra 
ut oavsett vilken enhet mottagaren 
öppnar sin e-post via. Och sist men 
inte minst - digitala utskick sparar 
porto, papper och därmed miljö. 

Tips!

Ett exempel:


